
Απόλυτα αντίθετο στην πολιτική της άγριας λιτότητας που επέ-
βαλε η Γερµανία στην Ελλάδα ήταν από την αρχή το ∆ΝΤ, το 

οποίο - σύµφωνα µε τρία έγγραφα από τη δικογραφία Ρουµελιώ-
τη που βρίσκεται στη Βουλή - είχε προκρίνει εξ αρχής τη λύση 
του «κουρέµατος». Μόνο που ο «κουρέας» (βλέπε Άνγκελα) είχε 
άλλη γνώµη κι άλλα συµφέροντα (βλ. και στο «όµικρον»)...

Βρυξέλλες. Τελικά είναι η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής ή των περίτεχνων συµβιβασµών; Πιθανότατα και τα 

δύο, καθώς το ένα δεν αποκλείει το άλλο…

Γιουροβίζιον. Η λιτότητα έχει και παράπλευρες απώλειες. ∆εν 
υπάρχουν συνέπειες µόνο στην καθηµερινή ζωή των Ευρω-

παίων πολιτών, αλλά και σε καθιερωµένα φεστιβάλ, όπως ο δια-
γωνισµός τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται κάθε Μάιο. 
Εξαιτίας της κρίσης, Πολωνία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ήδη 
την αποχώρηση τους για φέτος, κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα 
συµβεί προσεχώς τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. 
Πάνε οι εποχές των εύφορων φεστιβαλικών αγελάδων... (Πού 
‘σαι Σάκη για να δεις, φέτος δεν θα πάει κανείς!...)

∆ιάλυση. «∆ιαλύσαµε το νέφος της χρεοκοπίας», δήλωσε σε 
συνέντευξή του σε αθηναϊκή εφηµερίδα ο Έλληνας υπουρ-

γός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας. Μην είσαι τόσο σίγουρος 
Γιάννη, ποτέ µη λες ποτέ. Που ξέρεις, µπορεί αυτό το «νέφος 
της χρεοκοπίας» να αποδειχθεί σαν το περιβόητο νέφος που 
είχε θρονιαστεί πάνω από την Αθήνα για δεκαετίες... Εξάλλου, 
το µόνο που έχουν καταφέρει να διαλύσουν τα µνηµόνια είναι η 
κοινωνία και κανένα νέφος. Εκτός αν η κοινωνία είναι το νέφος... 

Ερµής. Στον πιο γρήγορο πλανήτη του ηλιακού µας συστήµα-
τος υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ζωής. Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές «το διαστηµικό σκάφος Messenger έφερε στο φως 
αδιάσειστα στοιχεία ότι ο Ερµής διαθέτει νερό σε µορφή πάγου, 
µε τον πάγο να προστατεύεται από την ακτινοβολία του Ήλιου χά-
ριν σε ένα στρώµα οργανικής ύλης»! Είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία της ανθρωπότητας που έχουµε µια ένδειξη ότι υπάρχει 
ζωή σε άλλον πλανήτη και µάλιστα σχετικά κοντινό....

Ζωντανά στο Σίδνεϊ θα απολαύσουµε τον Φεβρουάριο τον 
Χάρη Κωστόπουλο. Θα εµφανισθεί στο Fix Live στις 7 Φε-

βρουαρίου και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που θα 
εµφανισθεί στην πόλη µας το 2013.

Η µέρα ‘κείνη δε θ’ αργήσει, κυνηγηµένο µου πουλί, σε πήρε 
κάποτε η ∆ύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή. Στίχοι του Μάνου 

Λοϊζου που ακόµη περιµένουν τη δικαίωσή τους. Η µέρα ‘κείνη 
άργησε... 

Θητεία. Το υποχρεωτικό της στρατιωτικής θητείας (που «βα-
σάνισε» γενιές και γενιές) φαίνεται πως θέλει η τρόικα να 

καταργηθεί, αλλά ο αρµόδιος υπουργός Παν. Παν. (Πάνος Πα-
ναγιωτόπουλος) το διέψευσε. ∆εν ξέρουµε πόσο πατριωτικό ή 
πόσο... οικονοµικό είναι το ζήτηµα, όµως αφού το θέλει η τρόικα 
προβλέπουµε να επανέρχεται σύντοµα στο προσκήνιο... Για να 
καταργηθεί, βεβαίως...

Ισως είναι µαζοχισµός (µας), ίσως εµµονή (τους), αλλά κάθε 
τρεις και λίγο µαζεύονται εκεί στο Γιούρογκρουπ και σώζουν 

την Ελλάδα!... Με τόσες σωτηρίες κι ακόµα να σωθεί η καηµένη...

Kreator. Είναι ένα γερµανικό συγκρότηµα που παίζει µουσική 
για γερά αυτιά (thrash metal) και θεωρείται από τα κορυφαία 

συγκροτήµατα του κόσµου στο είδος του. Το νέο τους video clip 
για το κοµµάτι  «Πτώση του Πολιτισµού (Civilization Collapse)» 
είναι αφιερωµένο στην Ελλάδα και στα επεισόδια στο κέντρο της 
Αθήνας κατά την διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στα µνηµόνια. 
Η Αθήνα θυµίζει πεδίο µάχης και τα µέλη του συγκροτήµατος 
φορούν αντιασφυξιογόνες µάσκες και δηλώνουν το τέλος του 
πολιτισµού της πολιτικής της Μέρκελ, την οποία επικρίνουν µε 
τους στίχους τους για την λιτότητα που έχει επιβάλλει στον ευ-
ρωπαϊκό Νότο (κι όχι µόνο).

Λειώνουν επικίνδυνα οι πάγοι στην Αρκτική, λειώνουν οι πά-
γοι και στην Ανταρκτική αλλά και στη Γροιλανδία, µε αποτέ-

λεσµα η στάθµη των θαλασσών να έχει ανέβει κατά 11,1 χιλιοστά 
την τελευταία εικοσαετία. Όλα γύρω ανεβαίνουν (εκτός από τους 
µισθούς) να µην ανέβουν κι οι θάλασσες;

Μαύρη τρύπα. Οι ερευνητές λένε πως ανακάλυψαν µια 
γιγάντια µαύρη τρύπα, η οποία έχει µάζα 17 δισεκατοµ-

µύρια φορές περισσότερο από τη µάζα του ήλιου µας και φι-
λοξενείται στο κέντρο του γαλαξία NGC 1277. Τουλάχιστον, 
τώρα ξέρουµε που βρίσκεται... η µαύρη τρύπα της ελληνικής 
οικονοµίας...

Νασιφάτου Ντιαλό. Τελικά φαίνεται πως δεν έγινε... τόσο κακό 
για το τίποτα. Η καµαριέρα της περίφηµης υπόθεσης Στρος-

Καν στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2010 θα λάβει 6 εκατοµµύρια 
δολάρια ΗΠΑ από τον πρώην επικεφαλής του ∆ΝΤ (ο οποίος το 
διαψεύδει), στο πλαίσιο του µεταξύ τους... φιλικού διακανονι-
σµού (φαντάσου να µην ήταν φιλικός). Ότι και να έγινε εκείνη την 
ηµέρα στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, ο Ντοµινίκ πληρώνει 
ακόµα πάρα πολύ ακριβά...

Ξαφνιάζει η ζωή. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου αντί να ελεχθεί 
ως η γυναίκα που έφερε στον κόσµο τον Γιωργάκη, εµπλέκε-

ται ξαφνικά από µαρτυρίες στην υπόθεση µε την περίφηµη «λίστα 
Λαγκάρντ». Σύµφωνα µε επίσηµες καταθέσεις η µυστηριώδης 
γυναίκα µε τα 500 εκατοµµύρια είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 
κάτι που διέψευσε ο Γιωργάκης, κάνοντας λόγο για «ισχυρά κα-
τεστηµένα συµφέροντα» που τον κυνηγούν. Πάντως, οι εν λόγω 
ένορκες καταθέσεις των ανώτατων δηµόσιων λειτουργών που 
ενοχοποιούν την Μαργαρίτα Παπανδρέου υπάρχουν στη σχετι-
κή µε τη «λίστα Λαγκάρντ» δικογραφία, η οποία κατατέθηκε την 
περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή. Σαν κάποιοι ν’ άρχισαν να... 
µαδάνε τη Μαργαρίτα!...

Οι «Νιου Γιορκ Τάιµς» έγραψαν πως το πραγµατικό «κούρεµα» 
του χρέους θα ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό µέτρο από 

ότι αυτά που συµφωνήθηκαν την περασµένη Τρίτη στο Γιούρο-
γκρουπ. Αυτή είναι άλλωστε εξ αρχής η θέση του ∆ΝΤ (βλ. στο 
«άλφα»). Τελικά φαίνεται πως στο τέλος και σε βάθος χρόνου ένα 
νέο «κούρεµα» είναι αναπόφευκτο, απλά υπάρχει διαφωνία για 
το χρονικό σηµείο. Το ∆ΝΤ κι οι Αµερικάνοι πιέζουν για το συντο-
µότερο κι η Μέρκελ το τοποθετεί στο 2014!...

Παλαιστίνη. Την περασµένη Πέµπτη αναγνωρίσθηκε ως κρά-
τος-παρατηρητής από τον ΟΗΕ. Η Ελλάδα ήταν µία από τις 

χώρες που υπερψήφισαν το αίτηµα της Παλαιστινιακής Εθνικής 
Αρχής, ενώ η Αυστραλία προτίµησε να απουσιάσει από την ψη-
φοφορία. Στις ευχαριστίες που απέστειλε προς την ελληνική κυ-
βέρνηση ο πρόεδρος Μαχµούντ Αµπάς έκανε λόγο για «γενναία 
απόφαση» της Ελλάδας. «Η γενναία αυτή απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης εδραιώνει το κύρος της Ελλάδας στον αραβικό 
κόσµο και διεθνώς ως µία σταθερή και δυνατή φωνή υπέρ του 

δικαίου και της διεθνούς νοµιµότητας» υπογραµµίσθηκε σε ανα-
κοίνωση της ∆ιπλωµατικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης 
στην Ελλάδα. Ας ελπίσουµε να πάρουν «γενναίες αποφάσεις» 
και κάποια άλλα κράτη, τα οποία αρνούνται µέχρι σήµερα να 
αντικρύσουν την πραγµατικότητα...

Ράσα από χρυσάφι υπάρχουν σ’ ολόκληρο τον κόσµο, όπου 
υπάρχουν εκκλησίες και δυστυχούντες πιστοί. Έτσι, δεν ξε-

νίζει η είδηση ότι δέκα µητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας 
ελέγχονται από το Σ∆ΟΕ. Την ώρα που τα δυτικά εκκλησιάσµατα 
συγκλονίζονται από αποκαλύψεις παιδικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης κι εκµετάλλευσης, στην Ελλάδα οι ιερείς είναι ακόµη... 
παραδοσιακοί. Επιµένουν στο πατροπαράδοτο σκάνδαλο του 
ανεξήγητου πλουτισµού. Είναι τόσο πιστοί που µάλλον για.. θαύ-
µα πρόκειται!...

ΣΥΡΙΖΑ. Από την Παρασκευή µέχρι την Κυριακή πραγµατο-
ποιήθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι εργασίες της 

Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλειστικό αντι-
κείµενο ήταν η µετεξέλιξή του σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα, 
ώστε να ξεπεραστεί οριστικά το πρόβληµα του µπόνους των 50 
εδρών που απαγορεύεται να δοθεί σε συνασπισµό κοµµάτων. Το 
ενδιαφέρον µε αυτήν την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη είναι πως 
έγινε στον απόηχο των δηµοσκοπήσεων που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ 
πρώτο κόµµα (και µε χαρακτηριστική άνεση και διαφορά). Ιστο-
ρική πρωτιά για ένα κόµµα που πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 4% 
και τώρα προβάρει το εξουσιαστικό του κοστούµι...

Τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι (3.400) αντιπρόσωποι συµµετείχαν 
στις εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι µετά να µην του επιτίθεται 
ο Βενιζέλος; Ούτε στα τρελά του όνειρα δεν βρίσκει πια τόσους 
ψηφοφόρους...

Υψηλή τέχνη προσφέρει το πρόγραµµα νυχτερινού µαγαζιού 
της Αθήνας. Να φανταστείτε στην πρεµιέρα η Κατερίνα Στι-

κούδη εµφανίσθηκε µε ένα σύνολο µισό φανελάκι-µισό σλιπάκι 
απλά για να πείσει ότι δεν έχει κυτταρίτιδα (όπως την κατηγορού-
σαν οι κακές τηλεοπτικές γλώσσες)! Είναι από τις περιπτώσεις 
που µένεις άφωνος µε το επίπεδο της τέχνης...

Φρούριο Φιρκά. Στη βορειοδυτική πλευρά του λιµανιού της 
πόλης των Χανίων βρίσκεται το Φρούριο Φιρκά (χτισµένο 

από τους Βενετούς), το οποίο ενώνει συµβολικά την Κρήτη µε 
την Ελλάδα. Η κατασκευή του ξεκίνησε περίπου στα µέσα του 
16ου αι. κι ολοκληρώθηκε µερικά χρόνια πριν την πτώση της 
πόλης στους Τούρκους το 1645. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως σαν στρατώνας (Firka = στρατώνας), 
ονοµασία που διατηρεί µέχρι σήµερα. Στο γωνιακό πυργίσκο του 
φρουρίου υψώθηκε συµβολικά την 1 ∆εκεµβρίου 1913 η σηµαία 
της Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. Φέτος, εορτάσθηκαν τα 
99 χρόνια της Ένωσης, µε επίκεντρο και πάλι το Φρούριο Φιρκά.

Χρυσή Αυγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, 
εξήγγειλε ότι θα ξεκινούσε χθες η πρωτοβουλία του κόµµα-

τός του µε την οποία θα αναδείξει τη Χρυσή Αυγή ως αντισυνταγ-
µατικό κόµµα! Κατά πόσο µπορεί να είναι αντισυνταγµατικό ένα 
κόµµα το οποίο έχει εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί από το 
λαό (όσο καλοί ή κακοί κι αν είναι αυτοί) είναι ένα ερώτηµα... Πά-
ντως, ο Βενιζέλος πήρε την πληρωµένη απάντηση της Χρυσης 
Αυγής: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόµµα της διαφθοράς, της µίζας, της 
διαπλοκής και του µνηµονίου, καταδικασµένο από τον ελληνικό 
λαό στο περιθώριο της δηµόσιας ζωής». Προέβλεψε, µάλιστα, 
πως «σύντοµα θα βρίσκονται στο 0% και δεν θα έχουν ούτε κόµ-
µα, ούτε γραφεία, ούτε βουλευτές για να µας διασκεδάζουν µε 
ανάλογες γραφικές δηλώσεις». Που πάει και µπλέκει κι αυτός ο 
Βενιζέλος... Εξάλλου, αν η Χρυσή Αυγή κηρυχθεί παράνοµη θα 
µετονοµασθεί σε... Ελληνική Αυγή. Το αποκάλυψε ο Ηλίας Κασι-
διάρης στον Γιώργο Τράγκα.

Ψεύτικη τρίχα από το (περίφηµο µουστάκι του) πούλησε ο 
Σαλαβατόρ Νταλί στη Γιόκο Όνο (έναντι 10.000 δολαρίων 

ΗΠΑ)! Το αποκάλυψε η Αµάντα Λιρ, η οποία ήταν ερωµένη του 
διάσηµου ζωγράφου, την περασµένη Παρασκευή! Σιγά µην της 
πούλαγε αληθινή... Όχι επειδή φοβόταν µην τυχόν και του κάνει 
ξόρκια και βουντού, αλλά επειδή πίστευε πως ήταν οι κεραίες 
επικοινωνίας του µε το θεό... Σιγά µην χάλαγε µια τέτοια επικοι-
νωνία για δέκα ψωροχιλιάρικα...

Ω, είναι ωραία να σε δικαιώνουν οι εξελίξεις. Την περασµένη 
Τρίτη γράψαµε κατ’ αποκλειστικότητα στο «Αλφαβητάρι» ότι 

η Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας αλλάζει όνοµα κι αποκαλύψαµε 
ότι η νέα ονοµασία της Τράπεζας θα είναι Delphi Bank. Αυτό ανα-
φέρεται και σε ανακοίνωση της Τράπεζας. Άλλη µια πρωτιά του 
ΚΟΣΜΟΥ…
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Μέχρι να πας φαντάρος (αν δεν έχει καταργηθεί η θητεία)
µπορεί και να έχουµε γίνει κυβέρνηση!...


